
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE BARANÓW
PAPIER SZKŁO BIODEGRADOWALNE ZMIESZANEMETALE I TWORZYWA

SZTUCZNE

opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy 
zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

Wszystkie pozostałe odpady, 
których nie należy wrzucać do 
pojemników na surowce 
zbierane w sposób selektywny. 
np. zwykła żarówka, butelka 
plastikowa po oleju jadalnym

butelki i słoiki po napojach i 
żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i 
olejach roślinnych)
szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców)

odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia

odkręcone i zgniecione plastikowe 
butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji 
dobroczynnych
plastikowe opakowania po produk-
tach spożywczych
opakowania wielomateriałowe 
(kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości 
(proszkach do prania), kosmetykach 
(szamponach, paście do zębów)
plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie
aluminiowe puszki po napojach i 
sokach, folię aluminiową
puszki po konserwach, metale 
kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczonego 
folią
papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach 
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
ubrań

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, 
kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych
luster, szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek

butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i 
lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego i 
AGD

zużytych opon
zużytego sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego
odpadów niebezpiecznych (leki, 
chemikalia, baterie i akumulatory, 
świetlówki, opakowania po środkach 
ochrony roślin)
odpadów budowlanych, odpadów 
wielkogabarytowych

kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych)

Prosimy nie rozbijaj butelek i słoików, zgniataj odpady przed ich wyrzuceniem, opróżniaj zawartość pojemników, nie musisz myć opakowań.
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE BĘDĄ ZBIERANE RAZ W 2021 ROKU - NA WIOSNĘ.

CZEGO NIE WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW



STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informujemy, że:
- od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku   
 obowiązuje na terenie gminy Baranów stawka 28,00 zł
 za osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób
 selektywny,
- od 1 marca 2020 roku systemem gminnego odbioru   
 odpadów objęci są właściciele nieruchomości na których   
 znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości   
 wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłata roczna ryczałtowa za taką nieruchomość wynosi 
169,30 zł, należy ją wnieść do 20 stycznia.
Opłaty miesięczne należy wnosić do 20 każdego miesiąca,
bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy w Baranowie, u sołtysa, 
lub przelewem na wydzielony DO OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI rachunek bankowy gminy:
64 1240 6973 1111 0010 9542 2845;
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają 
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Mieszkańcom gminy Baranów przysługują zniżki od opłaty
za zbieranie odpadów w sposób selektywny w wysokości:
- 100% dla osób samotnie gospodarujących, jeżeli dochód
  tej osoby nie przekracza 701,00 zł/miesiąc,
- 50% dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza   
  528,00 zł/miesiąc,
- 15 % dla osób kompostujących odpady biodegradowalne
  w przydomowym kompostowniku,
- 5% dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać ze zniżki należy wypełnić i złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracja dostępna jest na stronie
www.gmina-baranow.pl lub w Urzędzie Gminy.
Prosimy o wery�kację i uzupełnienie danych zgodnie
ze stanem faktycznym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospozdarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane.

Właściciel nieruchomości:
- który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
  w sposób selektywny, może zostać obciążony opłatą w wysokości
  54,00 zł za osobę, za miesiące, w których nie dopełnił obowiązku
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- który złożył deklarację, nie posiada kompostownika
  przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących   
  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub   
  uniemożliwia wójtowi czy upoważnionej osobie dokonanie   
  oględzin nieruchomości, w celu wery�kacji zgodności informacji,
  ze stanem faktycznym, lub zgłosił do zniżki osoby nie posiadające
  Karty Dużej Rodziny, może decyzją wójta utracić prawa do zwolnienia
- od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie
  co najmniej jednej z wymienionych przesłanek.
  Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej  
  niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie   
  prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia   
  nowej deklaracji.

Właściciel, w przypadku nieruchomości na której, zamieszkują 
mieszkańcy i jest prowadzona działalność (np. handel, usługi itp.)
dla części zamieszkałej składa deklarację o ilości osób zamieszkujących, 
a dla części na której jest prowadzona działalność obowiązany jest
do udokumentowania, w formie umowy i dowodów uiszczania opłat, 
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego
do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta.

Więcej informacji dostępnych jest
pod numerami telefonów:

- wymiar i księgowość odpadów: 46 858 13 56
- harmonogram, reklamacje: 46 858 13 50 wew. 77

Dane zawarte w ulotce zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

Gmina Baranów ma podpisaną umowę
z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
PSZOK zlokalizowany jest w Żyrardowie przy
ul. Czystej 5, kontakt tel. (46) 855 40 41 wew. 214
GODZINY OTWARCIA
poniedziałek          nieczynne
wtorek          8:00 – 16:00 
środa          10:00 – 18:00    
czwartek     8:00 – 16:00
piątek         10:00 – 18:00
sobota         8:00 – 16:00
Odpady są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie.
Warunkiem oddania odpadów są:
- samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym 
przez pracownika PSZOK
- okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego

PSZOK przyjmuje następujące materiały:
1.   papier/ makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe,   
  książki, pudełka);  
2.   metale (puszki, kapsle, drobny złom metalowy);
3.   tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez   
  zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra,   
  czysty styropian);
4.   szkło opakowaniowe (np.: butelki, słoiki) oraz budowlane  
  (szyby okienne bez ram);
5.   opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach,   
  sokach, mleku);
6.   odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież i tekstylia);
7.   meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8.   zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów   
  jednośladowych (nie dotyczy opon od samochodów   
  ciężarowych i ciągników) w ilości 6 sztuk/gospodarstwo/
  na rok;
9.   zużyte baterie i akumulatory;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy
  �uorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
11. przeterminowane leki;
12. opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach;
13. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany,   
  betonowy, i ceramiczny pochodzący z samodzielnego  
  prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych,   
  styropian, umywalki, sedesy, wanny) – w ilości 400 kg/
  gospodarstwo/rok;

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
1. materiały zawierające azbest;
2. części samochodowe np. re�ektory, elementy karoserii itp.;
3. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej
   identy�kacji (brak etykiet), dla których nie istnieje
   możliwość ustalenia składu chemicznego; w opakowaniach  
   cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek  
   substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
4. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą
    z  działalności gospodarczej
5. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne  
   niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe  
   dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne,   
   odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoły  
   waczy fotogra�cznych);
6. zmieszane odpady komunalne;
7. wełna mineralna;
8. papa;
9. popiół;
10. odpady zielone;
11. niekompletny sprzęt elektryczny np. lodówki bez agregatu;
12. opony z samochodów ciężarowych i ciągników.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH


